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van de voorzitter nieuwe bestuursleden

Van de vice voorzitter,

Dit maal eens geen voorwoord van de 
voorzitter. Lizie zit tot over haar oren in het 
werk en heeft gevraagd of ik als nieuwe vice 
voorzitter een stukje wilde schrijven voor 
het voorwoord. Uiteraard doe ik dat met alle 
plezier. 

Allereerst  wil ik de taakverdeling binnen het 
nieuwe bestuur  bekend maken.
Lizie van Heel is en blijft onze voorzitter.  
Peter Schonewille is onze webmaster en heeft 
tevens de Regio onder zijn hoede. Letty van 
der Pijl  was en blijft onze penningmeester. 
Anita Akkermans gaat de ledenadministratie 
doen en is tevens 2e penningmeester gewor-
den. Miranda Hoksbergen gaat evenementen 
doen, Sascha van der Steen gaat het fokbeleid 
doen m.i.v. 1 augustus. In verband met de 
aankomende bevalling van Sascha zal Lizie 
dit tot die tijd bijhouden. Ik  blijf secretaris 
en heb er het vice voorzitterschap er bij 
gekregen. 

Het bestuur is gelukkig weer op volle sterkte. 
Ik schrijf gelukkig weer op volle sterkte 
omdat er komende periode heel veel werk op 
ons af komt. Volgend jaar mag onze Club de 
EURO-OES organiseren en dat vraagt heel 
veel  energie van het bestuur. Lizie heeft al 
heel wat onderhandelingen gehad met diverse 
locaties waar we de EURO OES zouden kun-
nen houden. Dat was zeker niet makkelijk.   

Maar het is gelukt. We hebben een pracht 
locatie gevonden. Voor het verblijf, diner en 
gala avond voor de gasten. We  hebben  Hotel 
“de Bilderberg” in Oosterbeek  vastgelegd. 
Schitterende locatie  voor onze gasten. Velen 
van u hebben nog nooit een EURO OES 
weekend meegemaakt. Dan is dit uw kans . 
Het is nu naast de deur. Wat is dat nu eigenlijk 
EURO OES hoor ik velen al denken. Zal het 
kort uitleggen.

De EURO OES is niet alleen een Europese 
show. Nee, de EURO OES is een HAPPE-
NING waar heel veel liefhebbers van ons ras 
van heel de wereld op af komen.  Het is een 
weekend waar veel internationale vriend-
schappen ontstaan. En wat ook heel fi jn is dat 
iedereen elkaar begrijpt, ook al spreken ze 
dezelfde taal niet. Aantal jaren geleden zat ik 
tijdens het galadiner aan tafel bij Spanjaar-
den. Een aantal van hen sprak alleen Spaans. 
Vindt dat leuk klinken maar versta er geen 
woord van. Toch begrepen we elkaar als er 
iets verteld werd. We hadden dezelfde passie  
n.l. bobtails  en dat maakte het makkelijk. We 
hebben samen een fantastische avond gehad.   
Ook al ben je niet van plan om je hond te 
showen, dit weekend mag je niet missen als 
bobtail liefhebber. Nadere details volgen 
later. 

Wat ik jullie niet wil onthouden is het logo 
voor de Nederlandse EURO OES 2013, gete-
kend door Charlotte Calmerman.
Er komt ook een aparte website voor de 
EURO OES www.euro-oes.nl. Loop al een 
beetje vooruit op volgend jaar, ben dan ook 
heel erg enthousiast hierover ☺ 

Als u dit leest is 20 mei, de dag van de hond, 
waarschijnlijk  al gepasseerd. Ik hoop dat u 
een leuke invulling hebt kunnen geven aan 
deze dag samen met uw hond via de Club of 
elders.

Ik wens u allen een fantastische zomer met 
veel zon en plezier voor u en uw honden. 

Kijk ook geregeld eens op www.oldenglishs-
heepdog.nl. In de regio’s zijn er regelmatig 
activiteiten. Zou zonde zijn indien u iets mist 
waar u aan deel had willen nemen. 

Rosita Guérand
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van de voorzitter nieuwe bestuursleden

EVEN  VOORSTELLEN
Ik ben Anita Akkermans, 46 jaar en woon sinds augustus 2011 in 
Nieuw-Vossemeer, een dorpje in West-Brabant in de Gemeente 
Steenbergen waar ik ook werkzaam ben als medewerkster interne 
controle/rechtmatigheid. Ik ben opgegroeid met honden. Mijn 
eerste ‘eigen’ hond was een West Highland White Terriër. Nadat 
hij na bijna 13 jaar overleed was het heel stil in huis dus na een paar 
maanden op zoek naar een andere hond. Het moest wel een grotere 
langharige hond worden. Een Newfoundlander, een Oudduitse her-
der of een Bobtail. Heel veel informatie over deze rassen verzameld 
en vergeleken. Al  snel bleek dat het een Bobtail moest worden. Op 
28 november 2007 is Oeska geboren en eind januari 2008 was het 
eindelijk zover..En nu kan ik me geen leven meer voorstellen zonder 
Bobtail. Buiten de verzorging van Oeska ga ik graag met hem wan-
delen en dan het liefste over het strand. Natuurlijk heeft Oeska daar 
ook geen problemen mee en dus rijden wij bijna iedere week naar 
ons favoriete plekje bij de Vuurtoren van Ouddorp.

Mijn naam is Sascha van der Steen, 33 jaar getrouwd met Bas, moe-
der van Sophie van 4 en ons tweede kindje wordt in mei verwacht. 
Wij wonen in Melissant, op Goeree-Overfl akkee in Zuid- Holland. 
Ik ben opgegroeid met eerst 1 OES en later steeds meer in huis. Zelf 
hebben wij twee teefjes die deel uitmaken van ons gezin. Ik vind 
het erg leuk om af en toe te showen. Bij mijn ouders thuis hebben 
wij af en toe een nestje pups wat ontzettend leuk is om op te zien 
groeien en verschrikkelijk moeilijk om weer uit te zwaaien. Maar 
het allerleukst is toch te zien dat ook mijn dochter helemaal gek van 
onze honden is en andersom. Ik heb weleens gedacht aan een ander 
ras maar aan het karakter van onze oesjes kunnen ze toch niet tip-
pen. Dus we zijn er mee besmet en ik kan me dan ook geen andere 
hond voorstellen in ons gezin.

Ik ben Miranda Hoksbergen, 41 jaar, getrouwd met Toon en moeder 
van 4 kids; Faye, Jim, Zoë en Dean. Wij wonen in Wehl, dat ligt in 
het oosten, bij Doetinchem. In het dagelijks leven coördineer ik alle 
zorg rondom onze kinderen die extra zorg nodig hebben, en doe 
ik ook alle administratie die daar bij hoort. Ook verkopen we aan 
huis en op internet natuurlijk vlees en voer voor honden en katten. 
En natuurlijk zit er veel tijd in de verzorging van onze honden en 
katten. Af en toe een show, en soms een nestje. Onze eerste Old 
English Sheepdog hebben we in 1993 opgehaald bij SOS huisdieren. 
Ja, een herplaatser. Maar wat een clown....hij heeft ervoor gezorgd 
dat we als een blok gevallen zijn voor dit ras. Zo’n rasartiest hebben 
we nooit meer gekregen. Maar wel zien we soms kleine trekjes, 
rastypisch weet ik inmiddels, bij onze OESjes terug.
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Drs. Amanda van Grondelle, dierenarts, verbonden 
aan WHG Westerhuis Kliniek voor Gezelschapsdieren, 
Dalwagen 29c, 6669 CA Dodewaard; T 0488-410040; 
www.whgdierenartsen.nl 
N.B. 
Onze hand-outs worden vervaardigd aan de hand van 
niet alleen wetenschappelijke literatuur, maar ook 
van onze eigen inzichten op grond van persoonlijke 
ervaringen. Daarom kan de informatie voor een deel 
afwijken van de gangbare literatuur. 

INLEIDING
We zijn de afgelopen jaren geconfronteerd 
geweest met het uitbreken van een scala aan 
besmettelijke dierziekten in de veehouderij. 
Denk maar eens aan de Varkenspest, de 
Vogelgriep en inmiddels weer wat langer ge-
leden een uitbraak van Mond en Klauwzeer. 
Hierbij vielen in alle gelederen slachtoffers. 
Natuurlijk in eerste instantie bij de zieke 
dieren die besmet waren en de dieren die op 
hetzelfde bedrijf gehouden werden als de be-
smette dieren, maar ook bij de veehouders, de 
hobby veehouders en de menselijke slachtof-
fers van een infectie. Al deze uitbraken had-
den verstrekkende gevolgen; op het gebied 
van gezondheid, welzijn van mens en dier en 
op het fi nanciële vlak. Heftige discussies laai-
den op: wel of niet preventief ruimen,  maar 
vooral ook wel of niet vaccineren? En: hoe 
kunnen we vooral in dichtbevolkte gebieden, 
met veel transport van vee in de toekomst de 
schade beperken of zelfs voorkomen?

VACCINATIE PROGRAMMA’S
Veel besmettelijke ziekten bij vee (en ove-
rigens ook bij mensen en huisdieren) zijn 
in het verleden zeer goed onder controle 
gekregen door routinematig en zelfs verplicht 

te vaccineren. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor 
de Ziekte van Aujeszky bij varkens. Er is 
echter heden ten dage een discussie gaande 
om te stoppen met dit verplichte vaccinatie-
programma. Sterker nog: er zijn al boeren 
geweest, die weigeren om hun varkens nog 
langer te vaccineren tegen deze ziekte. Omdat 
Nederland net als de omringende landen al 
5 jaar Aujeszky vrij is. Maar de Ziekte van 
Aujeszky is niet alleen besmettelijk voor var-
kens, het is ook besmettelijk voor runderen, 
schapen, honden en katten. Een besmetting 
met dit virus leidt bij deze dieren tot een zeer 
heftig ziektebeeld en uiteindelijk onherroepe-
lijk tot de dood. 

Toch gaan er geluiden op binnen de veehou-
derij, bij het ministerie van landbouw en in 
Brussel om te stoppen met vaccineren tegen 
deze ziekte. Waarschijnlijk is de belangrijk-
ste drijfveer geld. Stoppen met enten levert 
de sector een besparing op van ongeveer 16 
miljoen euro. Maar misschien is het ook wel 
een sneaky actie van de regering om de Ne-
derlandse varkensstapel op ‘natuurlijke wijze’ 
in te krimpen?

SYMPTOMEN
Varkens die niet gevaccineerd zijn kunnen 
van verschillende symptomen last hebben. 
Koorts, hoesten en andere longproblemen 
komen het meeste voor. Een soort griepachtig 
beeld dus. Hoe jonger de varkens, hoe hefti-
ger het ziektebeeld. Hele jonge biggen kun-
nen stuipen krijgen en ook dood gaan aan de 
ziekte. Drachtige zeugen kunnen aborteren. 
Andere dieren dan varkens, zoals runderen, 
schapen, honden en katten, sterven altijd aan 
een besmetting met het virus. De verschijn-
selen lijken een beetje op de verschijnselen 
van hondsdolheid (rabiës) en daarom wordt 
de ziekte ook wel pseudo-rabiës genoemd. Ze 

gezondheid gezondheid
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krijgen een afschuwelijke jeuk en gaan heftig 
speekselen. Vervolgens ontstaan er neurolo-
gische verschijnselen zoals coördinatiestoor-
nissen, verminderd bewustzijn of slaapzucht 
tot coma toe of epileptiforme aanvallen. Ook 
koorts, benauwdheid en braken kan optreden. 
De dood is zoals gezegd onafwendbaar en 
vaak zeer plotseling. Soms krijgt het dier niet 
eens de kans om ziek te worden en sterft zeer 
acuut. De meest kenmerkende en duidelijkst 
herkenbare verschijnselen van deze ziekte 
bij honden en katten zijn in ieder geval de 
intense jeuk, de overmatige speekselvloed de 
neurologische afwijkingen.

GEVAAR IN DE TOEKOMST?
Bovenstaand klinisch beeld en verloop van 
deze ziekte is dermate ernstig en drama-
tisch, dat er ons inziens reden genoeg is voor 
bezorgdheid in het geval dat het vaccinatie 
programma stopt. Een hond of kat loopt het 
grootste risico op een eventuele besmetting 
met het virus via direct contact met varkens, 
of door het eten van rauw en besmet varkens-
vlees. Ook het eten van geïnfecteerde ratten 
kan een besmetting veroorzaken. 
Bij een uitbraak van de ziekte in epidemische 
vorm (hetgeen kan gaan gebeuren als er niet 
meer gevaccineerd wordt!!) is een besmetting 
echter ook heel goed mogelijk via indirecte 
contacten, dus door besmette vervoermidde-
len, door personen, dieren of voorwerpen die 
met besmette dieren in aanraking zijn geko-
men. Het virus kan zich, op korte afstanden, 
zelfs via de lucht verspreiden. Een entstof 
voor onze huisdieren is tot op heden niet 
voorhanden. Vroeger werden honden en kat-
ten wel gevaccineerd met de entstof die voor 
varkens op de markt was, maar eigenlijk is 
niet bekend hoe de effectiviteit was van deze 
entstof bij het gebruik bij hond of kat. En naar 
de (mogelijke) bijwerkingen van het gebruik 
van de varkens entstof bij hond en kat is geen 
onderzoek gedaan. 

CONCLUSIES
Het stoppen met vaccineren levert een groot 
risico op. Ten eerste voor de varkenssector. 
Die zal bij een uibraak van de ziekte weer het 
inmiddels bij iedereen bekende rampscenario 
gaan meemaken: er zullen weer duizenden of 
zelfs miljoenen besmette dieren moeten wor-
den afgemaakt of preventief worden geruimd. 
Financieel zou zo’n tegenslag mijns inziens 

vrijwel onoverkomelijk zijn, in een branche 
waar het toch al geen vetpot is. 
Natuurlijk voeren de voorstanders van het 
stoppen met vaccineren aan, dat de ziekte in 
Nederland al 5 jaar niet meer voorkomt. Maar 
dat dachten we van Mond en Klauwzeer ook 
een paar jaar geleden! In een dicht bevolkt 
gebied als Europa met de intensieve vee-
houderij van heden ten dage (veel dieren bij 
elkaar op een klein oppervlak, veel transport) 
is een epidemie zo uitgebroken!
Ten tweede lopen dus vele andere diersoor-
ten (voor de mens is het virus overigens niet 
gevaarlijk) ernstig gevaar bij een uitbraak van 
de zieke van Aujeszky. Zoals reeds eerder 
gezegd: we moeten beseffen dat deze ziekte 
voor runderen, schapen, honden en katten al-
tijd dodelijk is! En er is momenteel noch een 
goede entstof voor deze diersoorten voorhan-
den, noch een behandeling. 
Hopelijk is de minister van Landbouw 
verstandig en blijft het vaccinatieprogramma 
voor varkens verplicht. Wordt de fout ge-
maakt om het vaccinatieprogramma te stop-
pen, dan zal er hard gewerkt moeten worden 
aan de ontwikkeling van een goede entstof 
voor in ieder geval onze honden en katten!
 

gezondheid gezondheid

Fotografi e: Cees Bol
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nikan’s kookboek

NIKAN’S
KOOKBOEK
Nikan, “de OES Jamie Olivier” wil gaarne meewerken om in het Clubblad een vaste ru-
briek te vullen met heerlijke recepten voor zijn vriendjes.Al zijn recepten zijn goedgekeurd 
door zijn vast proefteam. Alleen als zij niets aan te merken hebben wordt het recept 

geplaatst. Tips en suggesties zijn van harte welkom

GEVULDE 
PANNENKOEKEN

Kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing gaar en giet af.
Meng in een grote schaal het meel, eieren en melk..

Flink roeren tot het een schenkbaar beslag is. 
(Eventueel beetje melk toevoegen als het te dik is). Verse kruiden toevoegen.

Laat het deeg 15-20 minuten rusten. Meng in een andere grote schaal de gekookte 
rijst, geputeerde banaan, huttenkase en geprakte hard gekookte eieren.

Bak de pannenkoeken in een anti-aanbakpan met wat olijfolie.
Pannenkoeken bestrijken met mengsel van rijst en oprollen.

Laten afkoelen en voor het serveren in stukken snijden.
Pannenkoeken kunnen eventueel ingevroren worden.

• 500 gram volkorentarwemeel.
• 4 eieren
• 1/2 liter geitenmelk
• kopje fi jngesneden verse kruiden 
• olijfolie
• 2 bakjes huttenkase 
• 4 hardgekookte eieren
• 2 gepureerde bananen
• 300 gram Basamati rijst

BENODIGHEDEN

tip van de mand                                   



bobtales mei 20127

nikan’s kookboek tip van de mand                                   

METZEEWIER
De originele BIOFOOD schapenvet bonbon 
met zeewier is een natuurlijk en bijzonder mid-
del bij huid-, vacht- en verteringsproblemen en 
zorgt daarnaast voor extra weerstand. Het is 
tevens een uitzonderlijk gezonde en smaakvolle 

toevoeging op de dagelijkse voeding. Zeewier 
zorgt voor extra weerstand tegen ziekten en infec-

ties, heeft een algemeen versterkende werking en 
be- vordert de stofwisseling en verbranding. BIOFOOD 
scha- penvet heeft o.a. een gunstige werking bij honden met 
maag- of darmproblemen. Het zorgt ervoor dat het slijmvlies van het 
maag- en darmkanaal beschermd wordt tegen voedselbestanddelen die irriterend werken. 
Hierdoor wordt de opname vanuit de darmen verbeterd. Schapenvet is een product dat de 
maag- en darmfl ora positief beïnvloed en activeert. Het schapenvet, afkomstig van scha-
penvlees wat geschikt is voor menselijke consumptie, bevat vitamine A en D die noodza-
kelijk zijn voor het gezichtsvermogen, vernieuwing van de bovenste laag van de huid, 
slijmvliezen, luchtwegen, maagdarmkanaal en de opbouw van de beenderen (skelet). 
Vitamine A en D ondersteunen daarnaast de afweer tegen infecties (immuunsysteem).

TIP VAN DE MAND
Illustratie: Charlotte Calmerman van Wauwe

Honden zijn gewend om te lopen over stevige en gelijkmatige ondergronden zoals het 
laminaat in huis of de stoep buiten. Verder zullen ze wel eens over gras lopen of bosgrond 
en soms zelfs een duikje nemen in de favoriete poel waar je regelmatig langs loopt tijdens 
een wandeling. Volgens gedragsdeskundige Nicky Gootjes is het goed voor een hond als 
hij leert wennen aan verschillende soorten ondergronden. Door je hond te laten lopen over 
verschillende soorten ondergronden leert hij de spieren van het lichaam beter te coördi-
neren. Beter of steviger op de poten staan is goed voor je hond. Hij zal niet vlug onder de 
indruk zijn van onverwachte situaties. Een brugje over een beekje, een sprongetje over 
een bos takken, hoog gras, los zand,...je kan het zien als een soort oefening die je helpt je 
hond letterlijk steviger op de poten te zetten. Volgens Nicky zal de hond er ook geestelijk 
stabieler van worden. In ieder geval oefeningen die te maken hebben met balans en met 
ontdekken hoe groot, zwaar, breed, enz, zijn goed voor de stabiliteit van je hond. Letter-
lijk en fi guurlijk. Als je hond gewend is over verschillende hindernissen en ondergronden 
te lopen, kan je de dagelijkse wandeling interessanter maken met allerlei spelletjes zoals 
bijvoorbeeld ergens over heen lopen of springen en dergelijke. Je hond zal er zo nog meer 
plezier in hebben!

Bron: Hondentips Magaziene / www.hondentips.com

Leer je hond wennen aan vreemde 
ondergronden
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beauty corner l...oesje

Jean Pierre Héry

De Jean Pierre Héry respecteren de dierenwereld en betuigen eveneens een groot respect 
voor het milieu. Deze ethiek ligt aan de grondslag van een onder diergeneeskundige controle 
ontwikkelde en vervaardigde verzorgingslijn gebaseerd op plantaardige ingrediënten. Ultra 
milde producten met een PH waarde die de vacht van honden en katten respecteert.Geen van 

de producten bevat dierlijke oliën!
De verzorgende en voedende producten zijn gebaseerd op plantaardige oliën (jojoba- of hazel-
nootolie). De shampoos zijn biologisch afbreekbaar en de tubes zijn geschikt voor recycling. 
Het merendeel van de sprays zijn verkrijgbaar in spuitbussen zonder drijfgas (BS methode). 
Deze milieuvriendelijke verpakking maakt tevens een verbeterd gebruik van het product mo-

gelijk. De verstuiving is fi jner en het product geconcentreerder. 
Het product wordt dadelijk door de vacht opgenomen en slechts een kleine hoeveelheid vol-

staat voor een optimaal resultaat.

ABSOLUTE AANRADER

Fotografi e: Cees Bol Fotografi e: Cees Bol



bobtales mei 2012 bobtales mei 20128 9

De OES als huisgenoot,

Ik had het al eerder verteld, de OESjes zijn 
echte familie honden. Graag delen ze het 
familie leven in Goede en Slechte tijden... 
Wat me brengt op een wat hekel onderwerp.
De OES en TV...
Volgens mijn heeft de OES een wat liefde 
haat verhouding met ons kijkkastje. Soms 
kunnen ze gebiologeerd naar de tv zitten 
kijken als iets hun interesse wekt.bijv: “Villa 
Felderoes”, “Het is hier oestastisch”,  “Jouw 
oes mijn oes”, “All you need is oes”....
Maar meestal eisen ze liever zelf alle aan-
dacht op. Legio zijn de verhalen die ik hoor 
over op geknaagde afstandsbedieningen... 
Aangevreten internet kabels. Verdwenen 
mobiele telefoons..ect.
Vandalisme ? nee, pure opzet.

De OES is prima in staat tot het motto 
niet goedschiks dan maar kwaadschiks.... 
Maar aandacht zal ik krijgen...Ach ze bedoe-
len het niet zo slecht. De OES  is gewoon een 
heerlijke knuffelbeer en doet niets liever dan 
dat maar overdrijven kunnen ze wel... 

Op het moment van de wedstrijd lopen ze het 
deurtje van de TV dicht... 
Op het moment Suprême van de ontknoping 
van “Wie is de mol”, krijgt uw OES spontane 
knuffelneigingen en gaan zo hangen dat je 
allen nog maar haar ziet....
Op het spannendste moment van de fi lm 
hoor je een zacht gepiep en moeten ze ineens 
naar buiten. Tenminste dat denken wij, het 
is gewoon aandacht vragen, en wij sukkels 
trappen er altijd weer in.... Ach en volgens mij 
willen we ook niet anders 
We mopperen wat af...  maar eigenlijk zijn we 
stapelgek op ze en dat weten ze...

L...oesje

                                                                 

beauty corner l...oesje

L...Oesje Love

Fotografi e: Cees Bol

Fotografi e: Cees Bol
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van de bestuurstafel kat en hond aan elkaar laten wennen

If it’s not an 
Old English Sheepdog,

it’s just a dog

© Cees Bol

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 maart jl. is door de leden een aantal 

voorstellen goedgekeurd.
Voorstel 1

Het Clubblad zal voortaan 4 maal per jaar op papier en 1 maal digitaal  uitgebracht wor-
den. Daarnaast zal 2 maal per jaar een digitale Nieuwsbrief verschijnen. 

Voorstel 2
De door het Fokkersforum opgestelde wijzigingen voor het “Format 

Verenigingsfokreglement”van de werkgroep Fokkerij & Gezondheid van de 
Raad van Beheer is goedgekeurd.

Voorstel 3
De door het Fokkersforum voorgestelde wijzigingen voor de pupbemiddeling is 

goedgekeurd. Door de leden zijn 3 nieuwe bestuurskandidaten benoemd.
Mevrouw Anita Akkermans

Mevrouw Miranda Hoksbergen
Mevrouw Sascha v.d. Steen

De leden hebben hun voorkeur kunnen uitspreken over het te voeren logo tijdens de 
EURO-OES 2013

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 19 april.

De leden hebben hun voorkeur kunnen uitspreken over het te voeren logo tijdens de De leden hebben hun voorkeur kunnen uitspreken over het te voeren logo tijdens de 
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Foto’s: Taner Ayhan, Elly Stokkerman en Charlotte 
Calmerman van Wauwe

N.B.
Onze hand-outs worden vervaardigd aan de hand van 
niet alleen wetenschappelijke literatuur, maar ook 
van onze eigen inzichten op grond van persoonlijke 
ervaringen. Daarom kan de informatie voor een deel 
afwijken van de gangbare literatuur.

INLEIDING
De uitdrukking “leven als kat en hond” komt 
natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. 
Katten en honden zijn nu eenmaal zeer 
verschillende diersoorten, die elkaar door 
hun verschillen in karakter en manier van 
communiceren niet altijd even goed kunnen 
begrijpen. Toch zijn er waarschijnlijk talloze 
voorbeelden in ieders omgeving, waarbij 
hond en kat prima samen kunnen leven of 
zelfs dikke maatjes zijn. De gemakkelijk-

ste situatie is die, waarin hond en kat van 
jongst af aan met elkaar opgegroeid zijn. 
Pups kunnen tijdens een kennismaking in de 
socialisatie periode, de leeftijd van 3 tot 12 
weken, in principe overal aan wennen en dat 
geldt ook voor kittens in de leeftijd van 2 tot 7 
weken. Maar de realiteit is natuurlijk meestal 
dat minstens één van de twee dieren ouder is 
bij de introductie van de nieuwe huisgenoot. 
Afhankelijk van het karakter van de hond en 
het karakter van de kat vergt de introductie 
van een kat bij een hond of andersom meer 
of minder intensieve begeleiding van de 
mens. Immers, wij begrijpen iets van beide 
diersoorten en kunnen met behulp van deze 
kennis als een soort ‘bemiddelaar’ optreden.
 
COMMUNICATIE VERSCHILLEN
Honden en katten spreken als het ware een 
verschillende taal. Dit leidt tot misverstanden 
onderling. Zo is een kat die met opgeheven 
staart loopt op zijn gemak en ontspannen. 
Een hond die met een opgestoken staart loopt 
straalt dominantie uit, is juist uiterst gespan-

van de bestuurstafel kat en hond aan elkaar laten wennen
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nen en kan zelfs tot de aanval overgaan. Een 
hond die de oren plat naar achteren legt kan 
angstig zijn of onderdanig, bij een kat kunnen 
naar achteren gedraaide oren eveneens op 
angst wijzen, maar ook op agressie en aan-
valsbereidheid. Wanneer de hond op de rug 
gaat liggen en dus de buik bloot geeft, geeft 
hij zich over en verwacht hij met dat gedrag 
de agressie van de ander af te wenden. Een 
kat die op de rug ligt met de buik naar boven 
is juist bereid om nog even door te gaan 
met de vechtpartij, waarbij de kat fel kan 
uithalen met de achterpoten. Een hond kan 
onderdanige signalen afgeven, een kat toont 
zijn overgave met de vlucht. Voor de meeste 
honden is een wegrennende kat juist de 
ultieme stimulans voor zijn jachtinstinct. Van 
nature hebben honden nu eenmaal de neiging 
om achter snel bewegende voorwerpen of 
dieren die bij hen vandaan gaan aan te ren-
nen. Meestal worden de honden ook nog eens 
beloond voor dit jachtgedrag, omdat slechts 
enkele katten het lef hebben om dan juist te 
blijven staan en eens fl ink uit te halen.

VOORKOM CONFLICTEN
Juist omdat honden en katten op verschil-
lende manieren communiceren, is het gemak-
kelijk om in een vicieuze cirkel te komen 
als hond en kat elkaar eenmaal in de haren 
zijn gevlogen. Bovendien kunnen ze elkaar 
behoorlijk beschadigen. Liever voorkomen 
dus dat dit gebeurt. Hoe doen we dat?
We moeten in ieder geval een aantal basis-
principes hanteren. Ten eerste moeten we ten 
alle tijden proberen te voorkomen dat de hond 

als een idioot achter de kat gaat aanjagen. 
Ten tweede moeten we ervoor zorgen dat 
hond en kat elkaar gaan associëren met leuke 
dingen, lekker eten bijvoorbeeld. Ten derde is 
het van belang dat zowel de hond als kat een 
eigen plekje in huis heeft waar hij of zij zich 
veilig voelt en zich kan terugtrekken zonder 
‘belaagd’ te worden door zijn of haar nieuwe 
huisgenoot. Er is overigens ook nog verschil 
of er een kat geïntroduceerd wordt in een huis 
waar reeds een hond leeft of andersom. Een 
hond voelt zich veel minder snel bedreigd 
door een nieuwkomer in huis dan een kat, 
omdat hij als het ware in een roedel leeft en 
zich gesteund voelt door de leden van de roe-
del (u en uw gezin dus). Een kat moet (in zijn 
beleving) in zijn eentje een heel territorium 
verdedigen en zal zich dan ook veel eerder 
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bedreigd en onzeker voelen door veranderin-
gen in dat territorium. Het hangt natuurlijk 
heel sterk van het karakter van de hond en/of 
kat af, of er eerder sprake zal zijn van agres-
sief gedrag of juist angstig gedrag. Houd er 
rekening mee dat er honden zijn, die nooit in 
harmonie zullen kunnen leven met een kat. 
Dit zijn de zogenaamde notoire kattenmep-
pers, oftewel de honden die al jaren achter 
iedere kat aanjagen die ze in beeld krijgen en 
daarvoor al jaren worden beloond met een 
wegrennende ‘prooi’.

TIPS 

• De eerste kennismaking tussen hond 
en kat moet zo rustig mogelijk verlo-
pen. Nodig niet alle buren uit om de 
nieuwkomer te komen bewonderen, 
zorg dat alleen de vaste gezinsleden 
erbij zijn. Vooral niet teveel opwinding 
en/of lawaai. Met name katten kunnen 
daardoor erg gestresst raken. Ga niet 
teveel focussen op de kat. Dit kan de kat 
gestresst maken en de hond jaloers doen 
worden.

• Als de kat de nieuwkomer is, houd de 
kat dan de eerste dagen in een bench. 
Zet de kat in de bench bijvoorbeeld op 
een tafel. In ieder geval wat hoger dan 
vloer. Katten voelen zich meer op hun 
gemak als ze zich op een hoger gelegen 
niveau bevinden. Hoe zekerder de kat 
zich voelt, hoe kleiner de kans is dat 
hij gaat blazen of dreigen naar de hond. 

Bovendien kan de kat zo niet wegrennen 
en daarmee het jachtinstinct van de hond 
prikkelen.

• Laat niet toe dat de hond tegen de bench 
op gaat springen of gaat staan blaffen 
tegen de kat. Probeer beide dieren af te 
leiden door het geven van iets lekkers of 
leidt de hond af met zijn favoriete speel-
tje. Prijs en beloon de hond als hij in de 
buurt van de bench komt en zich netjes 
gedraagt. Doe datzelfde bij de kat.

• Als de hond de nieuwkomer is, houd dan 
de eerste periode de hond in de bench. 
Het kan helpen uw hond een voor de kat 
positieve geur te geven. Een spray als 
Feliway® kan hierbij helpen. Deze spray 
bevat geurstoffen die katten afscheiden 
als ze zich op hun gemak voelen.

• Geef hond en kat tegelijk hun maaltij-
den. Probeer de hond steeds dichter bij 
de bench van de kat te laten eten of vice 
versa. Samen eten verbroedert en als 
hond en kat in elkaars nabijheid normaal 
durven te eten, dan is dat een teken dat 
ze ontspannen zijn in elkaars nabijheid.

• Na een week kunt u de kat voor het eerst 
uit de bench laten. Doe dat op een mo-
ment dat de hond even niet thuis is. Zo 
geeft u de kat de kans om zijn omgeving 
te verkennen.

• Als de kat een paar keer de kans heeft 
gehad om de omgeving rustig te ver-
kennen zonder dat de hond erbij is en 
de hond en de kat reageren inmiddels 
normaal op elkaar (dus geen geblaf of 
gegrom of geblaas naar elkaar) dan is 
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de tijd daar om kat en hond bij elkaar 
te laten: haal de kat uit de bench en zet 
hem op tafel (of iets anders hoogs). Laat 
dan de hond in de kamer. Eventueel laat 
u de riem aan bij de hond zodat u direct 
kunt ingrijpen als hij achter de kat aan 
gaat rennen. Bij een hond die goed onder 
commando staat hoeft dit natuurlijk niet.

• Als de kat niet meer blaast en gromt 
tegen de hond, dan mag u de hond uit 
de bench laten. Probeer de hond af te 
leiden met bijvoorbeeld een balletje of 
een ander speeltje zodat hij de kat een 
beetje met rust laat. De meeste katten 
vinden de aanwezigheid van een hond 
wel best, zolang hij maar niet direct op 
hen afstuift.

• Geef beide dieren de ruimte om elkaar te 
ontlopen, indien gewenst. Zorg dat beide 
dieren een eigen (slaap/lig) plek in huis 
hebben. Zet de kattenbak het liefst op 
een plek waar de hond niet bij kan.

• Ten slotte: heb geduld. Ga niets forceren. 
Soms zijn kat en hond binnen enkele 
dagen aan elkaar gewend, soms duurt 
het enkele weken. Zijn er specifi eke pro-
blemen waar u niet uitkomt, vraag dan 
advies aan uw dierenarts of gedragsdes-
kundige. 

Honden water ijsjes

Benodigdheden
1 kopje water
1 bouillonblokje ( kip of rundvlees)
4 stukjes kip of rundvlees in zeer kleine 
stukjes
ijsjes vorm met stokje

Kook het water en los het bouillonblokje 
hierin op, doe de stukjes fi jngesneden kip 
of rundvlees erbij. Laat afkoelen.
Doe vervolgens het mengsel in de 
ijsvorm en laat dit minimaal 12 uur hard 
worden in de diepvries. Laat uw hond 
op erg warme dagen likken van dit koele 
caloriearme hondenijsje.

 ijsjes ijsjes

1 bouillonblokje ( kip of rundvlees)

 ijsjes ijsjes
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Nu in een nieuwe 
verpakking, die 

duidelijk laat zien wát 
u koopt en waar het 
goed voor is. 

Elke leeftijds-
categorie heeft 
een eigen kleur 
en de product-
voordelen zijn 

in kleurbalkjes op 
de voorzijde van 

de verpakking 
vermeld.

Canex Dynamic, een merk van Arie Blok Diervoeding
Postbus 30 · 3440 AA Woerden · www.canex.nl

Met hondenvoeding van Canex 

Dynamic weet u zeker dat uw 

hond het allerbeste krijgt om 

hem gezond en fit te houden. Puur 

natuurlijke voeding van puppy tot 

senior; samengesteld uit eersteklas 

grondstoffen. Eiwitten, vetten, kool-

hydraten, vitaminen en mineralen 

komen in de juiste hoeveelheden voor; 

afgestemd op de grootte en leeftijd van 

uw hond.

Kies bewust 
Canex Dynamic 

puur natuurlijke 
voeding

NATURES
BEST

uw hond.

Wij hebben een unieke 

kennel regeling
Bel hiervoor met onze 

verkoopbinnendienst:

tel. 0348 - 574729!

voordeel

bobtales mei 2012 bobtales mei 201214 15
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aan bobtail wordt je verslaafdaan bobtail wordt je verslaafd

Wij hebben nu onze bobtail Stitchie en na ie-
dere bobtail die wij hebben gehad en moesten 
laten inslapen, zeiden wij ook steeds… nu niet 
meer, maar als je eenmaal aan een bobtail be-

gint,  ben je werkelijk aan verslaafd.

Tekst en foto’s: Frans Brust

WAT IS HET TOCH FIJN 
OM EEN BOBTAIL TE 

HEBBEN
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Beste bobtail vrienden,
 
Allereerst wil ik reageren op het stukje dat Diane in het 
clubblad van februari heeft geschreven.
Ze schreef daar in dat zij vind dat het clubblad op een medi-
sche blad gaat lijken, en dat vind ik niet, want voor iemand die 
net aan een bobtail begint is het soms wel goed dat er medische 
adviezen worden weergelegd. Ik ben het wel met haar eens dat 
er veel meer mensen moeten zijn met bobtails die leuke verhalen 
kunnen schrijven. Dus zal ik weer beginnen met een stukje over onze 
bobtail Stitchie. Dat heb ik al meerdere malen gedaan, maar vind het 
leuk om weer iets te vertellen, er is altijd iets leuks te zeggen.
Ik hoop dat Diane ooit weer aan een bobtail gaat beginnen want 
ze zijn zo leuk… Wij hebben nu onze bobtail en na iedere bobtail 
die wij hebben moeten laten inslapen, zeggen wij ook steeds… 
nu niet meer, maar als je eenmaal aan een bobtail begint ben je 
werkelijk aan verslaafd. En dat zal wel zo  blijven denk ik.
We genieten elke keer weer van onze bobtails.Diane, ik hoop 
dat je dat leest en dat je in een van de vorige clubbladen 
kon lezen over onze Dipsy, die wij vorig jaar moesten la-
ten inslapen. En nu hebben wij weer een nieuwe bobtail 
genaamd Stitchie, daar ga ik nu iets over vertellen.
Wat is het toch fi jn om een bobtail te hebben, zoals jullie 
misschien weten is Stitchie vorig jaar in oktober bij ons geko-
men als herplaatsingsbobtail via Bea Raven.
Wat een pracht van een bobtail is hij. Hij heeft zo’n verschrikkelijk goed 
karakter, ik hoop ooit dat er ooit nazaten van hem geboren zullen worden…
wie weet? Hij wil de hele dag aandacht hebben, kussen geven en is zeer 
behoedzaam. Als er een hond of iemand voorbij loopt, dan begint hij te 
blaffen of hij zeggen wil… blijf uit de buurt van mijn baas! Soms is 
dat irritant maar aan de ander kant ook weer leuk. Wij hebben 
hem sinds kort laten knippen en zijn vacht is nu heel kort 
(zie foto), daar was hij toch boos over. Hij is voor de 
kast gaan zitten en heeft een paar uur voor de spiegel 
zitten kijken hoe hij er uit zag. De volgende dag was hij 
nog kwaad .Hij wil graag geborsteld worden maar vanwege 
dat ik een hernia heb, moesten wij hem laten knippen.
Hij ziet er wel leuk uit hoor, oordeel zelf maar.
Hij ligt vaak op zijn rug, is heel ontspannen en dat gaat elke dag 
zo. Wij gaan van de zomer naar Drenthe en daar hebben wij een 
huis aan het water, dan kan hij lekker zwemmen en ook zo weer 
droog worden. Hij is in een woord geweldig, we zijn erg blij met 
hem. Nu hij kort is lijkt hij wel op Dipsy, onze vorige bobtail van 13 
jaar oud. Zij was ook een prachtmeid. Ook wil ik bij deze even mevr. 
Charlotte van Wauve bedanken voor de tip over sleetje rijden.
Stitchie doet het ook en heb de beenderenmeel bij Zooplus gekocht 
en het is over, bedankt hoor.
Zo zie je maar dat alle tips welkom zijn zelfs, medische tips.
Ik stuur hierbij een paar leuke foto’s kunnen jullie het zelf 
beoordelen hoe Stitchie is.

Wel bobtail vrienden tot de volgende keer,
Frans en Anneke Brust

bobtales mei 201217

aan bobtail wordt je verslaafdaan bobtail wordt je verslaafd
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boeken corner advertentie

Een betere titel hadden ze niet kunnen verzinnen. Endal de hond is absoluut een held. 
Aangrijpend is de beste omschrijving voor dit boek. Het is een verhaal dat je beslist niet 
zal vergeten. Wat dit boek zo bijzonder maakt is dat het geschreven is door de beide 
personen van de situatie en elkaar steeds aanvullen. De tragische gebeurtenissen van 
het ongeluk zijn door beiden personen van het echtpaar beschreven, ieder vanuit zijn 
eigen belevingswereld dat om en om per hoofdstuk wordt afgewisseld. Bij het afl eggen 
van de huwelijksbeloften krijg je ook de belofte van voor- en tegenspoed. Samen heb-
ben ze in ieder geval elk op hun eigen manier tegenspoed in hun leven overwonnen. 
Hij, Allen Parton, loopt zware hersenletsel op waarbij zijn geheugen en zijn korte 
termijn geheugen ernstig letsel op loopt. Zijn geheugen is zo ernstig beschadigd dat hij 
zijn vrouw en kinderen niet meer herkend. Daar komt nog eens bij dat hij lichamelijk 
gehandicapt raakt. Hij raakt in een diepe depressie als hij uiteindelijk in een rolstoel 
beland. Hij ziet het leven niet meer zitten, omdat hij zich zo nutteloos voelt. 
Zij, Sandra Parton, daarentegen is haar steunpilaar van een echtgenoot kwijt. 
Ze is noodge- dwongen haar rol als echtgenote in te wisselen voor de 
rol van verzorgende. Wanhopig probeert ze het gezin bij elkaar 
te houden wat een onmogelijke taak lijkt te zijn door de 

diepe kloof die is ontstaan door de gevolgen van het 
ernstige ongeluk. 

Hier komt allemaal verandering in als Endal 
puppy met zijn eigen medische problemen bij 

hun over de vloer komt. Endal weet de muur 
van wrok en woede bij Allen te doorbreken 

waaruit een hechte band ontstaat. Endal is 
als de perfecte hulphond zelfs in staat een 

deel van zijn vrijheid en mobiliteit weer 
terug te geven aan Allen. Uiteindelijk 

weet deze hond het gezin weer bij 
elkaar te brengen. 

Titel: Een held van een hond
Auteur: Allen & Sandra Parton

Uitgeverij: De Boekerij
Paperback, 285 pagina’s

Prijs: € 18,95 

Recensie: Inge Arons 

EEN HELD VAN EEN HOND

beland. Hij ziet het leven niet meer zitten, omdat hij zich zo nutteloos voelt. 
Zij, Sandra Parton, daarentegen is haar steunpilaar van een echtgenoot kwijt. 
Ze is noodge- dwongen haar rol als echtgenote in te wisselen voor de 
rol van verzorgende. Wanhopig probeert ze het gezin bij elkaar 
te houden wat een onmogelijke taak lijkt te zijn door de 

diepe kloof die is ontstaan door de gevolgen van het 
ernstige ongeluk. 

Hier komt allemaal verandering in als Endal 
puppy met zijn eigen medische problemen bij 

hun over de vloer komt. Endal weet de muur 
van wrok en woede bij Allen te doorbreken 

waaruit een hechte band ontstaat. Endal is 
als de perfecte hulphond zelfs in staat een 

deel van zijn vrijheid en mobiliteit weer 
terug te geven aan Allen. Uiteindelijk 

weet deze hond het gezin weer bij 
elkaar te brengen. 

Titel: Een held van een hond
Auteur: Allen & Sandra Parton

Uitgeverij: De Boekerij
Paperback, 285 pagina’s

Bron: http://www.dierennieuws.nl

Hoe een ondeugende pup een familie in nood 
er weer bovenop hielp 
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advertentiekampioenschapsclubmatch 2012

OLD ENGLISH SHEEPDOG CLUB NEDERLAND

KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH

10 JUNI 2012

OP 10 JUNI IS HET DAN WEER ZOVER!
De jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch van de Old En-
glish Sheepdogclub Nederland is weer aangebroken.

LOCATIE!!
Gekozen is voor de mooie lokatie van de KC. de Kempen te 
Geldrop die zeer goed te bereiken is vanuit alle windstre-
ken.
Het adres is:
De Kervel 3, Geldrop 
Tel: 040-2852155 
De route naar het showterrein bij “KC de Kempen” kunt u 
vinden op: http://kcdekempen.nl/
U kunt op het inschrijfformulier aangeven of u deelneemt 
aan de lunch, ook bezoekers kunnen zich opgegeven voor 
de lunch.

PROGRAMMA VAN DE DAG
08:00 uur: Terrein open
10:30 uur: Opening door de voorzitter
10:40 uur: Start keuringen KCM
12:00 uur: Lunch
12:30 uur: Vervolg keuringen KCM
16:30 uur: Best in Show keuring

DE LUNCH BESTAAT UIT
Soep, witte en bruine broodjes, beleg, vleeswaren, kaas, 
snacks en fruit.

KEURMEESTERSLIJST
Kampioenschapsclubmatch:
Mevr. S. Rutland (UK) 
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Special care voor hond en kat
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Foto: Gerrit de Boorder



GEREGISSEERD DOOR JOSEPH MCGRATH
MET JIM DALE, SPIKE MILLIGAN EN ANGELA DOUGLAS

Digby is een schaapshond, die per ongeluk een experimenteel groeidrankje 
drinkt en tot enorme proporties groeit. Twee criminelen stelen Digby om hem 
aan het circus te verkopen. Digby weet te ontsnappen. De jongen, die het baas-
je was van Digby, en de wetenschappers die het drankje hebben gemaakt, 
realiseren zich dat hij blijft groeien. Hierdoor zou hij wel eens enorme schade 
kunnen aanbrengen aan het land. Er moet iets gebeuren. De wetenschappers 
ontwikkelen een drankje dat Digby weer klein zal moeten maken, maar het 
Britse leger wil dit probleem op hun eigen wijze oplossen; door middel van 
wapens.
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Digby, the biggest dog in de world

oes movies fotogalerie
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Digby, the biggest dog in de world

oes movies fotogalerieFoto’s: Cees Bol 
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REGIO NOORD OOST NEDERLAND
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl

Paulien Noest 
Nieuwe Pekela
tel: 06-24589112
paulien.noest@home.nl

Tekst: Pauline Noest
Fotografi e: Cees Bol

BEARDEDS & BOBTAILS 
IN GIETEN 
4 MAART 2012



bobtales mei 201225

regio noord oost nederland regio noord oost nederland

Vorig jaar al gelijk weer afgesproken, en van-
daag was het dus voor de tweede keer………
Gezamenlijk wandelen met veel Beardeds en 
Bobtails. Helaas hadden we toch een aantal 
afmeldingen, maar de groep was met meer 
dan 25 honden in totaal fantastisch. Mis-
schien had het ook wel met het weer te maken.
Vorig jaar een zonovergoten bos, en vandaag 
was het eerst mistig en fris, maar in het bos 
was het prima te doen, en bij de koffi e zou 
blijken brak het zonnetje toch nog even door.

Onze huisfotograaf Cees (en Hanneke) waren 
er gelukkig bij dus de bijgaande foto’s zijn 
weer geweldig. Ook Linda very bedankt ☺. 
Wij wisten dat Anita Keuter de groep al om 
10.30 uur bij elkaar zou gaan verzamelen, 
dus waren wij er ook op tijd om de bordjes te 
plaatsen. Gelukkig maar want Anita raakte 
verdwaald, en dus konden we iedereen toch 
opvangen. Veel nieuwe gezichten bij de Bear-
dies, en nadat iedereen er was gingen we rond 
11.00 uur op weg.

We liepen de route dit keer omgekeerd, wat 
dan lijkt als of het een nieuwe route is. Voor 
de Bobbers en Beardies maakt het niks uit, 
het was plezier voor 10. Gesnuffel, gehijg, 
een dolende bende en geen onvertogen blaf. 
Mooi dat de mountainbikers rekening houden 
met onze groep als ook wij even aan de kant 
gingen voor hen. Langs “Het Bankje” gelo-
pen, bleek een ingeslagen pad ineens onder 
het zaagsel verdwenen te zijn. Tja dan maar 
een ander pad, want het bos is toch uitge-
strekt genoeg. Soms moesten we even op de 
achterblijvers wachten, want fotograferen als 
ook kletsen trekt de groep dan als een lang 

lint uit elkaar. En dan kom je na een uur weer 
bij de picknickbank.  De tassen uit de auto 
gehaald, en alles uitgestald op het tafelkleed 
van Anita. Slim hoor !!! Toen alle Bobbers 
en Beardies een koekje (dit keer in meerdere 
varianten) en water hadden gekregen en de 
wandelaars waren voorzien van koffi e en ook 
diverse varianten aan zoetigheid (citroen- en 
chocoladecake, wafels en repen chocolade-
varianten) kwam een meneer van Staatsbos-
beheer vragen of wij een vergunning hadden. 
Het moet toch niet gekker worden. 

Wij hebben na de verwijzing naar dit gedeelte 
van het bos, de aanvaring vorig jaar met de 
jachtmevrouw, sindsdien een nauw contact 
met Staatsbosbeheer dus waar had deze 
meneer het toch over ? Er is een uitnodiging, 
er is een contact naar Staatsbosbeheer (me-
vrouw Jose Eldik), dus wordt vervolgd zeggen 
we maar.toch is het bijzonder toch dat onze 
rassen het zo goed met elkaar kunnen vinden. 
Volgend jaar maar weer ?

Ik zag Anita al ja knikken ☺.
André trakteerde alle baasjes op zakjes Euka-
nuba, dus eet smakelijk vanavond allemaal !!!
Koffi e, thee limonade, zoetigheid erbij, het is 
gezellig, tja dan gaat de tijd snel. We hebben 
iedereen uitgezwaaid, en toen de tassen weer 
ingepakt, toettoet de groetjes en bedankt tot 
volgende keer,...alleen voor Nynke mocht het 
nog wat langer duren, teleurgesteld bij een 
lege picknicktafel.
Thuis achter de computer het verhaaltje 
schrijvend denk je was toch weer heel 
gezellig,...dan beleef je het allemaal nog een 
tweede keer. Van de week even de foto’s 
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verzamelen en daarom konden jullie nu weer 
lezen dat wij weer een hartstikke gezellige 
wandeling hebben gehad. 
Bedankt allemaal weer, CU next time……

En nu op naar 6 Mei!
Dan zullen we ook meer kunnen vertellen 
over de plannen en het “hoe en wat” van 
het te organiseren event: “baasje&DOG@
Lunch”. De wandeling op 2 September zal 
een afl oop met een soort van brunch kennen 
waarvoor een minieme bijdrage gevraagd zal 
worden. Er zijn een aantal geïnteresseerden 
die al op Zaterdag 1 September op een cam-
ping naast ONS bos tezamen willen komen 
met campers en caravans, en hoorde ook al 
over mogelijk tentjes . Die groep heeft ook 
een avondwandeling, en eventueel samen een 
gezellige avond. De precieze locatie en hoe 
en wat wordt pas in April/Mei verder bekent. 
Het zal op de site van de OESCN de Bobtales 
als ook via email (leden OES Regio Noord-
oost) gecommuniceerd worden. 

Meld je voor een wandeling aan of afwezig! 
(dat is voor ons wat gemakkelijker). 

Aanmelden kan via 06-24589112 of via de 
mail: regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl
Check ook: www.oeswandelingen.hyves.nl

Max Paulien Pebbles, Demi en Nynke.

Vandaag (Donderdag 15 Maart) was ik uit-
genodigd bij Staatsbosbeheer, om te horen 
wat er nou precies bedoelt werd met het 
onverwachte bezoekje van de boswachter 
na afl oop van onze wandeling toen we net 
aan de koffi e wilde beginnen en hij vroeg 
naar onze vergunning. Natuurlijk zijn er 
voor alle dingen eenvoudige verklaringen 
en zo was het nu ook.

In het Bos waar wij wandelen heeft de 
boswachter verantwoordelijkheden die 
verder gaan dan hier en daar een takje 
weghalen of een prullenbakje legen en 
controle uitvoeren op wangedrag en 
gedrag van de mensen en hun dieren of 
vervoermiddelen in het bos. Hij is ook 
verantwoordelijk voor de wandelaars in 
het bos en als deze mogelijk wat over-
komt. Denk aan calamiteiten, veiligheid 
en gezondheid. Bij een NIET commer-
ciële bezigheid zoals wij gewoon lekker 
samen wandelen kletsen en de honden 
heerlijk kunnen uitrazen, zijn er (nog) 
geen kosten verbonden, slechts is er een 

VERGUNNING
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melding/aankondiging gevraagd, want 
ook hoeft Staatsbosbeheer geen activi-
teiten te ontplooien als portable WC’s, 
prullenbakvoorzieningen en bijvoorbeeld 
slagbomen openzetten. Doordat ook de 
regering vergaande bezuinigingen heeft 
doorgevoerd en Staatsbosbeheer geen geld 
meer krijgt voor recreatie is zijn er diverse 
routes opgeheven (zo ook de blauwe 
paaltjes route die wij eerst liepen) en 
voorzieningen opgeheven omdat deze niet 
meer betaalbaar zijn.

Het waarom wij naar een ander deel van 
het bos zijn verwezen heeft trouwens ook 
een reden. Het wild werd door wandelaars 
en loslopende honden gestoord in paring 
en bij het eten. De ingreep heeft er nu al 
toe geleid dat het wild meer rust heeft ge-
kregen en zich dan ook al anders gedraagt.
 
Na de uitvoerige uitleg aan elkaar heb we 
na een handshake de vergunning gekregen 
voor de wandeling voor zover nu bekent. 
We zullen de Staatsbosbeheer blijven 
informeren met onze verhaaltjes, herin-
neringen data’s wandelingen etc. nu aan 
de juiste persoon, wie weet komen ze een 
keertje nieuwsgierig kijken bij ons op de 
koffi e………….ze zijn hartelijk welkom.
 
Voor wie het heeft meegemaakt, Staats-
bosbeheer doet er alles aan de motor-
rijders daar te laten crossen waar het wel 
is toegestaan, en de mevrouw die eerder 
meende dat het bos van haar was en 
ons sommeerde weg te gaan schijnt ook 
geïnformeerd te worden dat ook zij zich 
aan regels moet houden, dat was een leuke 
bijkomstigheid te horen.
Na overleg met Staatsbosbeheer is dit ver-
slagje naar jullie toegestuurd en zal ik dit 
ook in de Bobtales laten opnemen omdat 
dit geldt voor heel Nederland en andere 
regio’s hier ook mee te maken zouden 
kunnen krijgen.
 
Met vriendelijke groet,

OES Regio Noord Oost
Max en Paulien Noest
Pebbles&Demi&Nynke
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REGIO NOORD OOST NEDERLAND
regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl

Paulien Noest 
Nieuwe Pekela
tel: 06-24589112
paulien.noest@home.nl

Tekst: Pauline Noest
Fotografi e: Cees Bol

BOBTAILS EN BAASJES
 IN GIETEN 

6 MEI 2012
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Beloofd is beloofd, dus daags na Max zijn 
verjaardag met taart naar de wandeling geto-
gen. De groep was kleiner dit keer o.a. door 
vakantieplanningen maar wat hadden we een 
mooie route in gedachte.
Na de enthousiaste ontmoeting van de Bob-
bers en wandelaars en we toch reeds compleet 
waren, zijn we het bos ingelopen. De jonge 
garde draafden af en aan, en ons ouwe mutsje 
Pebbles drentelde in het begin, wat later sjok-
ken werd.  Prachtig om het jonge groen aan 
de bomen te zien. Het leek achteraf wel of we 
het bos alleen hadden zo lekker rustig. Via 
de buitenrand naar de cirkel bij het “Minister 
Kan bankje” en ditmaal rechtdoor gelopen, 
en toen begon echt een prachtige wande-
ling linksaf over kronkelende paadjes met 
boomstronken en soms struikelend over de 
boomwortels zelfs hier en daar wat niveau-
verschillen, liepen we aan de buitenrand 
(soms zagen we de auto’s op de weg rijden) 
van dit gedeelte van het bos. We hebben zelfs 
geen breed pad meer gelopen. De al kronke-
lend paden volgend en ook op het richtings-
gevoel van Jan vertrouwend, kwamen dus na 
1 uurtje weer op de parkeerplaats aan. Het 
tempo van wandelen lag ditmaal wat hoger, 
alleen Ed maakte een stop onderweg, en ging 
na een pafke weer door.
Voor de fotoliefhebbers volgend keer een 
extra geheugenkaartje meenemen ☺.
Onderweg ontbreekt het aan niets, dan krijg 
je een Milky Way aangereikt, dank je Ursula, 
en met wat extra luchtige calorieën de wande-
ling vervolgt. Dan steken er twee paarden in 
galop over, aan de reactie van onze Bobbers 
zie je dan zoiets van whoooooooo, maar het 
waren er slechts 2 en behalve 1 fi etscrosser 
zijn we niemand tegengekomen. Oh ja, bijna 
was onze groep uitgebreid met 1 blonde 
Labrador, die vond het toch wel bijzonder in-
teressant zo’n groep en van die mooie meiden 
erbij, Bettie heeft dit reutje duidelijk gemaakt 
dat hij toch met zijn vrouwtje meemoest.
De parkeerplaats na 1 uurtje weer opgelopen, 
en de tas uitgepakt, koffi e uitgedeeld en lek-
kere Moccaschnit op de schoteltjes gedaan. 
Daarna werd Max op zijn leeftijd gewezen bij 
het overhandigen van 2 doosjes eieren. Hulp 
aangeboden als je boven de 50 bent !! Kakel-
verse scharreleitjes van de kippies van Ursula 
en Henk, nogmaals hierbij hartelijk dank we 
zullen ze met smaak opeten.
Tijdens de Koffi e met gebak lekker een half 
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uurtje nog nagenoten en onze Bobbers lekker 
laten aanrommelen. Om half één de boel ver-
zameld en huiswaarts gekeerd. Het was weer 
toppieieieieieieieie…………

De volgende wandeling is op Zondag 1 Juli. 
Voor menigeen nog net voor de Zomervakan-
tie, wij hebben deze dan net gehad omdat we 
altijd in het voorseizoen reeds gaan.

De info over het “hoe en wat” van het event: 
“Baasje&DOG@Lunch” is reeds per email 
aan de bekenden gestuurd als ook melding in 
de Bobtales volgt z.s.m. De wandeling van 
2 September zal een afloop met een soort 
van brunch kennen waarvoor een minieme 
bijdrage gevraagd zal worden. 

Er zijn geïnteresseerden die al op Zaterdag 
1 September op een camping naast ONS bos 
tezamen willen komen met campers en cara-
vans, en hoorde ook al over mogelijk tentjes 
. Die groep heeft ook een avondwandeling, 
en eventueel samen een gezellige avond. Zie 
daarvoor de separate melding. Aanmelding 
zijn pas van nut na de wandeling van 3 Juli 
om verwarringen te voorkomen. Het zal op 
de site van de OESCN de Bobtales als ook via 
email (leden OES Regio Noordoost) gecom-
municeerd worden.

Meld je voor een wandeling aan of afwezig ! 
(dat is voor ons wat gemakkelijker).

Aanmelden kan via 06-24589112 of via de 
mail: regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl
Check ook: www.oeswandelingen.hyves.nl

Max, Paulien, Pebbles, Dem
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BAASJE EN DOG LUNCH 
2 SEPTEMBER 2012

Het plan krijgt vaste vormen.
We hebben met de camping afgestemd voor het weekend van 1 en 2 September.

Niets is verplicht, alles kan en /en als ook of /of. Hieronder een beetje het eerste idee.
 

Zaterdag 1 September: http://www.optkalkamp.nl/  (SVR camping van het jaar)
1 September vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur aankomst en kun je de camping op (i.v.m. gras-
maaien enzo). Na het avondeten 19.00 uur gaan we een rondje bos, en kunnen we daarna 
gezellig samen of op jezelf een kopje koffi e of wijntje doen. Als iedereen zijn eigen fl esje 

meeneemt zorgen wij daar dus niet voor.
Kosten voor overnachting per equipe rond de € 17,-- en zelf te voldoen 

(geen kosten honden !!)
 

Zondag 2 September:
Zondagmorgen zoals gewoonlijk om 11.00 uur start de wandeling.

Voor diegenen die op de camping hebben overnacht, opbreken en naar de picknickplaats 
rijden. Als de wandeling is afgelopen zullen we een brunch idee voor mens en dier willen 

uitstallen. Kopje soep, sandwich, quiche, koffi e, thee, hondenbaksels en knabbels.
Al is het idee low budget ontkomen we niet aan een kleine bijdrage dit keer, maar dat ligt 

ook een beetje aan de opkomst. Het Amerikaanse idee is goedbedoeld maar dan zijn er vaak 
enorme hoeveelheden over en dat is ook zonde. Maar meedenken altijd graag.

Tenslotte is eenieder zelf verantwoordelijk voor zijn of haar honden (blaffen en drollen) 
en reservering op de camping. Geef bij je reservering door dat je bij de groep met Bobtails 

hoort, dan zullen we als groep bij elkaar geplaatst worden, ook vanwege andere kampeerders 
voor een minimum aan eventuele overlast.

Het lijkt ons hartstikke gezellig en leuk, tegen de tijd dat we de dingen vast gaan leggen 
vragen we jullie nogmaals dan om de bevestiging of en welke onderdelen je bij bent. Voor de 

kampeerders: het is een kleine camping, vol is vol.

Groeten
Max en Paulien Noest

Pebbles, Demi en Nynke
OESCN Regio Noord-Oost
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REGIO ZUID WEST NEDERLAND
regiozuidwest@oldenglishsheepdog.nl

Rosita Guérand
4576 Koewacht
Matthijsstraat 30

tel: 0114-361553
oesbrwyn@zeelandnet.nl
http://www.brwyn.nl/

Tekst: Rosita Guérand
Fotografi e: Gerrit de Boorder

STRANDWANDELING
NIEUWVLIETBAD

4 APRIL 2012
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Toen ik aankwam op de verzamelplaats was  
het daar al behoorlijk druk met Oesen en hun 
baasjes. Velen hadden elkaar lang niet gezien 
en sommigen waren helemaal nieuw. Er 
moest dus veel bij geklets worden. 
Om 14:00 uur vertrokken we richting strand 
maar werd er even halt gehouden bij strand-
paviljoen “de Boekanier” voor een sanitaire 
stop voor de dames die van ver kwamen.
Ik hield mijn reu nog maar even aan de riem. 
Als die zeewater ruikt wil hij maar 1 ding . 
In het water. De afstand tot het water was nog 
te ver om hem al los te laten.  Toen de groep 
weer compleet was gingen we verder en 
konden de honden allemaal  los. Het leek wel 
wedstrijd wie het eerste in de zee was. Gewel-
dig om te zien.  Hazewindhonden hadden het 
zwaar gehad hen bij te houden ☺ 

Het was prachtig voorjaars weer. Niet alleen 
de honden genoten maar de baasjes genoten 
ook allemaal van  de taferelen en de heerlijke 
zon.  Er waren deze keer opvallend veel reuen 
aanwezig en deze hebben zich allemaal netjes 
gedragen. Alhoewel  !!! Ik hoorde plotseling 
roepen en keek achterom. Stond een van mijn 
reuen  een teef te dekken. Deze bleek hoog 
loops te zijn. Gelukkig was ik er op tijd bij en 
kon ik hem er af halen.  De eigenaar van de 
teef is toen maar terug gegaan. Na een kleine 
2 uur waren we terug bij “De Boekanier”. 
Door het mooie weer zat het terras vol. 
Gelukkig was de serre nog leeg. Toen we 
daar met zo’n 30 oesen en hun baasjes waren 
neergestreken zat deze ook aardig vol. We 
lieten ons de koffi e goed smaken. Tegen 5 uur 
gingen de meesten weer huiswaarts.
Ondertussen was er ook plaats op het terras.  
De groep die overbleef verplaatsten zich naar 
het terras waar we met z’n allen een heerlijke 
warme maaltijd genuttigd hebben. Het was 
super gezellig en er zijn heel veel mooie foto’s 
genomen die op  diverse plaatsen op internet 
te zien zijn. De volgende wandeling hier in 
de regio is op zondag 20 mei, de “Dag van de 
Hond”

We organiseren dan een “Amerikaanse 
Lunchwandeling” . We verzamelen rond 11 
uur of iets vroeger indien er heel erg mooi 
weer wordt afgegeven  op de parking naast 
Restaurant  “De Deining” Dit restaurant ligt 
aan dezelfde weg als “De Boekanier” Alleen 
een eindje verder richting Breskens.

Diegene die interesse hebben en dat zijn er 
op dit moment al heel wat., dienen zich op te 
geven via info@oes.nl  
Iedereen neemt iets eetbaars mee , het liefst 
uit eigen streek, voor het aantal personen 
waar hij/zij mee komt. Na de wandeling 
worden al deze gerechten uitgestald op tafels 
en kan het buffet beginnen.  Verdere details 
krijgen de aangemelde leden  later te horen.

Groeten,
Rosita, Nikan, Fairy, Zorro, Elske

regio zuid west nederland

In het volgend Clubblad komt het 
verslag van de lunchwandeling van 
20 mei jl. Volgende wandeling is ge-
pland op  16 september in het hon-
denbos te Hoenderloo.
Stuur een mailtje naar oescn@olden-
glishsheepdog.nl indien u nadere de-
tails wenst van deze wandeling.
 
Wij wensen u een mooie zonnige zo-
mer en een prettige vakantie.
 
Rosita, Nikan, Fairy, Elske en Zorro
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REGIO NOORD WEST NEDERLAND
regionoordwest@oldenglishsheepdog.nl

Marjolein Voorberg
tel: 072-5321046
Mike Bing
tel: 06-45988937

Tekst: Marjolein Voorberg
Fotografi e: Mike Bing

STRANDWANDELING
IJMUIDEN

13 MEI 2012
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Een strakblauwe lucht, een stralend zon-
netje en een temperatuur van een graad of 
veertien: ideale omstandigheden voor de 
mei-wandeling van de regio NoordWest op 
het strand van IJmuiden. De opkomst was dan 
ook groot, en we mochten zelfs wandelaars 
begroeten uit de regio NoordOost!
Met een heel gezelschap begonnen we de 
wandeling door het duingebied van IJmuiden 
naar het strand. Achttien wandelaars en pre-
cies evenveel honden telde onze groep. Twee 
daarvan zijn weliswaar geen oes, maar de 
kleine Sweety en de Sint Bernhard Boeddha 
horen er al jaren helemaal bij.
Naast ‘NoordWesters’ mochten we deze 
keer maar liefst vier wandelaars uit het hoge 
noorden begroeten: Max en Paulien Noest, al 
jaren regiovertegenwoordigers in NoordOost, 
kwamen weer eens kijken hoe hun oude regio 
er voorstaat, samen met hun ‘meiden’ Peb-
bles, Demi en Nynke. En ook Jan en Bettie 
van Dijk waren het IJsselmeer overgestoken 
om met Buck en Blue de wandeling te kunnen 
meemaken.

KOUDE GOLVEN
Op het strand waagden de durf-als zich 
direct in de koude golven, op veilige afstand 
gadegeslagen door de honden die hun vachten 
liever droog hielden. En dan heb je natuurlijk 
altijd van die types die niet weten wat ze wil-
len, zoals Balder: hard blaffend aan de vrouw 
vragen of ze stokken en knuffels in het water 
wil gooien - om die daarna doodgemoede-
reerd naar Engeland te laten spoelen.
Onze welverdiende kop koffi e leek even in 
gevaar te komen toen de hondvriendelijke 
strandtent onlangs bleek te zijn afgebrand. 
Gelukkig wist Rita een ander adres, waar 
we zelfs een heel terras voor onszelf kregen. 
Met de Grunninger Notenkoek van Max en 
Paulien erbij (dank!) een perfecte afsluiting 
van een prachtige wandeling!   

NIET ALLEEN VREUGDE
Helaas was er bij deze wandeling niet alleen 
vreugde, maar ook groot gemis. Voor het 
eerst ontbrak onze vaste wandelaarster Joke 
de Boer, die in april is overleden. Ze was 
het baasje van Chakotay. En Wil en Frans 
Kerkhoff waren er niet: bij hun hond Jip, pas 
zes jaar oud, is lymfeklierkanker geconsta-
teerd. Om de kwaliteit van zijn leven op peil 
te houden krijgt hij chemo’s, maar veel hoop 

op genezing is er helaas niet. We wensen hen 
veel sterkte!

VOLGENDE WANDELINGEN
De volgende wandelingen van onze regio 
staan gepland voor de zondagen 1 juli (land-
goed Beeckestijn in Velsen), 2 september 
(strand IJmuiden) en 4 november (Duinver-
maak Bergen NH). Aanvang altijd 11 uur. 
Meer weten? Mail naar regionoordwest@
oldenglishsheepdog.nl 

Marjolein Voorberg,
regiovertegenwoordiger Noord West
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IN  MEMORIAM 

JOKE DE BOER
Tot ons grote verdriet is op 5 april 2012 onze lieve wandelvriendin Joke de Boer 

overleden. Joke was het baasje van Chakotay. Samen behoorden ze tot de harde kern 
van wandelaars van de regio NoordWest. Ze lieten nooit verstek gaan. Zelfs toen 

zich vorig voorjaar een ernstige ziekte bij Joke openbaarde, was ze nog vrijwel elke 
wandeling aanwezig. Ze was optimistisch en de behandelingen leken aan te slaan. De 
erwtensoepwandeling van januari 2012 liep ze helemaal mee, zij het af en toe in een 

wat lager tempo. Maar in maart leek ze haar conditie weer helemaal herwonnen te 
hebben. “Nog één behandeling”, vertelde ze blij. “Dan ben ik eraf!” Diep geschokt waren 

we toen haar zoon ons half april berich� e dat Joke was overleden, nog geen 71 jaar 
oud. Chakotay woont nu bij Joke’s dochter, die ook vorig jaar geregeld voor hem heeft 

gezorgd. De vaste wandelaars van de regio Noord West waren zeer op Joke gesteld. 
          We missen haar. De wandelingen zullen nooit 

meer hetzelfde zijn.

Marjolein Voorberg, 
regiovertegenwoordiger 

NoordWest

Foto: Mike Bing
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REGIO NOORD OOST

regionoordoost@oldenglishsheepdog.nl
Paulien Noest 
Nieuwe Pekela
tel: 06-24589112
paulien.noest@home.nl

Alle wandelingen vinden plaats op de nieuwe lokatie!!
In het bos bij Gieten aan de Nijeslootsweg om 11:00 uur

06 Mei OES Wandeling 
01 Juli OES Wandeling             
02 September BAASJE & DOG & LUNCH OES 
04 November OES Wandeling 
06 Januari 2013 Erwtensoepwandeling OES Wandeling

Alle wandelingen beginnen om 11:00 uur!!

13 Mei Strand Ijmuiden Ampèrestraat
01 Juli Velsen-Zuid in Landgoed Beeckestijn
02 September Strand Ijmuiden Ampèrestraat
4 November in Bergen Duinvermaak Breeklaan 132

20 Mei in Groede DAG VAN DE HOND wandeling
Zeeweg 13 Restaurant “ De Deining “ om 11:00 uur

NATTE N EUZEN DAG 2012 
in een prachtig natuurgebied bij Apeldoorn
aanmelden via de site:
http://www.oes-bobtail.nl/evenementen/natte-neuzendag-2012

Alle wandelingen vinden plaats in Leende Noord Brabant
Strijerpad aanvang om 11:00 uur

06 Mei
01 Juli
02 September
04 November

Geen wandelingen gepland

REGIO NOORD WEST

regionoordwest@oldenglishsheepdog.nl
Marjolein Voorberg 
tel: 072-5321046
Mike Bing 
tel: 06-45988937

REGIO ZUID WEST 

regiozuidwest@oldenglishsheepdog.nl
Rosita Guérand 
4576 CP Koewacht
Matthijsstraat 30
tel: 0114-361553

REGIO ZUID OOST

regiozuidoost@oldenglishsheepdog.nl
Marjo Denkers
Valkenswaard
Tel: 040 7875556
Mobiel: 06 1607 2929

REGIO ZUID OOST MIDDEN 

regiomidden@oldenglishsheepdog.nl

VACANT

WANDELAGENDA

regio evenementen 2012 kenneladressen
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Wicked Wisdom
Arie en Alida Bloemendaal
De Eikelaars 40
7681 EN Vroomshoop
Tel: +31 (0) 546 644292
abloemendal@home.nl
www.wickedwisdom.nl

Of Padirac
Broer & Ria van der Wal
Tolhuis 1
9111 GN Burdaard
Tel: +31 (0) 519 332503
riavdwal_ padirac@hotmail.com
www.padirac-oes.com

Milagro Cachorros
Monique Schonewille

Duinkerkenlaan 6
9501 RZ Stadskanaal

Tel: +31 (0) 599 614824
milagro@home.nl

www.milagro-oes.nl

Law of Love
Lizie van Heel

De Zuid 9 
8251 BG  Dronten 

Tel : +31 (0) 652660413 
l.vanheel@fotovanheel.nl

www.lawoflove.nl

Definitely Xquiszt
Willy en Ron van Opijnen
Kortlandstraat 30
2911 BG 
Nieuwerkerk aan den Ijssel
Tel:+31 (0)650642222 
Info@definitely-Xquiszt.nl
www.definitely-xquiszt.nl

Cap-a-pie Cartouche
Fam. van der Nat
Molendijk 29
3248 BA Melissant Zuid-Holland
Tel: +31 (0) 187 600011
cap-a-pieCartouche@chello.nl
www.cap-a-piecartouche.nl

Vigilat’s
Eef en Rita ter Mors

Gaffelhoek 69
7546 MT Enschede

Tel: +31 (0) 53 4771117
Fax: +31 (0) 53 4771117

vigilats@hetnet.nl
www.vigilats.com

Wiggly Scamp’s
Paul en Annemarie Philips                                                  

Steylerstraat 5
5931 BJ Tegelen

Tel:+31(0)77-3736213
oeswiggl@home.nl

www.wigglyscamps.nl

Wobbling Sound
Jeanne & Rinus Jaarsveld
Achtmaalsweg 47
4881 VH Zundert
Tel: 076-5975545

Knuckleheads Old English Sheepdogs
Monique Cobussen 
& Bjorn van Rees
De Moorstraat 16
6826 NV Arnhem
Tel: 026 - 4465075
bvanrees@tele2.nl
www.bobtail-harley.nl

Sweet Expression’s
Mark & Roosmarie Wibier de Jonge

Heckenweg 5
49744 Geeste-Groß Hesepe

Tel: +49 (0) 5937 971778
Mob: +49 (0) 172 8018716

Sweetexpressions@t-online.de
www.sweetexpressions.info

Brwyn’s
Rosita Guérand

Matthijsstraat 30
4576 CP Koewacht

Tel: +31 (0) 114 361553
oesbrwyn@zeelandnet.nl

http://www.brwyn.nl/WANDELAGENDA

regio evenementen 2012 kenneladressen
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Of Snowboot Bears
Chris van Beirendonck
Berkelheide 40
2290 Vorselaar
Tel +32 (0) 14 881534
info@bobtail.be
www.bobtail.be

Wobble Fashion
Elwi Kornips
Groenstraat 23
6067 AX Linne
Tel: +31 (0) 475 466707
wobblefashion@hetnet.nl
http://home.kpn.nl/elwikornips

From Rocky’s Desteney
Mariska de Bie &Theo van Eeren

Boerendijk 24
4793 RV Fijnaart

Tel: +31 (0) 168 467972
madame@home.nl

www.from-rockys-desteney.nl

Family Friend
Angelique vd Steen-Klarenbeek

Teeuwishoek 35
5481 VR Schijndel

Tel: +31 (0) 73 5943993
+31 (0) 6 29371255

Fax: +31 (0) 73 5474123
familyfriend_oes@yahoo.com

The Right Move
Anneke Kamstra
St.Jacobiparochie
Tel: 0518-491478
http://home.hetnet.nl/~oeskamstra/

Revelation D‘Amour
Bea Raven 
Zandstraat 155
4551 LE Sas van Gent 
Tel: 0624597296
bobtail_sandy@hotmail.com. 

Have You Met
Anja en Gerrit 

Krabbenbos
Ploeg 36

7671 NE Vriezenveen
Tel +31 (0) 546 561918

info@haveyoumet.nl
www.haveyoumet.nl

Hairy Bears Bobtails
Jeu en Annie van Cuijck

Gratenstraat 5
5801 RX Venray

Tel: 0478 - 584899
jeuvancuijcj@home.nl

www.hairybears.webklik.nl

kenneladressen

Foto: Pleuni Hoogwerf
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PRO THERM WELLNESS CENTER

ZIJN SAMEN GEVESTIGD IN WOONARENA
Aan de Rooiseweg 1 te Schijndel

STEENGOEDKADO & PRO-THERM WELLNESS OUTDOORLIVING

LEVERANCIERS & MERKEN

OPENINGSTIJDEN
Maandag: Gesloten

Dinsdag t/m donderdag
10:00 tot 18:00

Vrijdag: 10:00 tot 21:00
Zaterdag: 10:00 tot 17:00

Voor zwembaden en spa’s kan dit ook 
op afspraak. ( 073-5494453)

BOVENGRONDSE 
SPA’S BINNENZWEMBADEN INGRAAF SPA’S

BUITENZWEMBADENDOUCHE 
WHIRPOOL

STOOM DOUCHE 
WHIRPOOL

http://www.steengoedkado.nlhttp://steengoedkado.hyves.nl

U VIND DAAR EEN BREED ASSORTIMENT AAN HOME, GIFT EN GARDEN

colofon advertentie
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